
 

 

                                                               

Україна 

Верхнянська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 

Калуського району Івано-Франківської області 
Четверта сесія восьмого скликання 

 

 

Від  04 січня  2021 року                                                                      с.Верхня 

№ 71-4 /2021  

 

                                                          Р І Ш Е Н Н Я  
 

Про перейменування Верхнянської  
сільської ради об’єднаної територіальної громади 

Калуського району Івано-Франківської області 
як представницького органу місцевого самоврядування 

 

                 На підставі Закону України « Про внесення змін до деяких законів 
України щодо впорядкування окремих питань організації та  діяльності 
органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій»  від 
17.11.2020 року № 1009-ІХ ,керуючись Законом України « Про  місцеве  
самоврядування  в Україні» , Верхнянська сільська рада об’єднаної 
територіальної громади,  
 

в и р і ш и л а: 

 1.Перейменувати представницький орган місцевого самоврядування 
Верхнянську сільську раду об’єднаної територіальної громади Калуського 
району  Івано-Франківської  області ( код ЄДРПОУ 40170117),змінивши 
назву 

 « Верхнянська сільська рада об’єднаної територіальної громади Калуського 
району Івано-Франківської області» на « Верхнянська сільська рада 
Калуського району Івано-Франківської області» . 
2.Перейменувати виконавчий орган місцевого самоврядування-виконавчий  
комітет Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади 
Калуського району  Івано-Франківської області на « виконавчий комітет 



Верхнянської сільської ради Калуського  району Івано-Франківської 
області». 
3.Уповноважити заступника  сільського голови Верхнянської сільської ради 
Калуського району Івано-Франківської області Олексина  Олега 
Володимировича на здійснення заходів щодо державної реєстрації зміни 
назви представницького  органу місцевого самоврядування та Статуту 
Верхнянської  
сільської ради об’єднаної територіальної громади Калуського району Івано-

Франківської області ,в новій редакції.  
4.Керівникам закладів, установ, організацій Верхнянської сільської ради 
Калуського району Івано-Франківської області забезпечити відповідне 
перейменування та внесення змін до установчих документів у відповідності 
до даного рішення. 
5.Секретарю Верхнянської сільської ради Ситник Марії Ярославівні 
забезпечити заміну  печаток і штампів згідно даного рішення, приведення  у 
відповідність  до даного рішення установчих та інших  документів, а також 
інформування відповідних державних органів, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадськості про 
перейменування представницького органу місцевого самоврядування у  
відповідності до даного рішення. 
6.Виконавчим органам Верхнянської сільської ради, їх посадовим особам, 
підприємствам, установам, організаціям в подальшій роботі та при підготовці 
документів враховувати зміни згідно даного рішення ,не допускаючи 
застосування  старої назви представницького органу місцевого 
самоврядування. 

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову 
Михайла Маліборського. 
 

Сільський  голова                                   Михайло  Маліборський                                               

 

 

 


	Р І Ш Е Н Н Я

